
  تعالي بسمه

 سقز كوردي تئاتر المللي بين جشنواره پانزدهمين فراخوان

 نظر در ايراني كاالي از محايت سال در خداوند، درگاه از استعانت با كردستان اسالمي ارشاد و فرهنگ كل اداره           

 معاونيت /اسيالمي  ارشياد  و فرهنيگ  وزارا منايشيي  هنرهاي كل اداره / كردستان استانداري مهراهي و مهكاري با دارد

 منايشييي هنرهيياي اجنميي  و / سيي   شييهر اسييالمي شيياراي و شييهرداري /سيي   شهرسييتان ي وييي ه فرمانييداري و اسييتانداري

 ... هاي اولايت و اهداف با را س   كاردي تئاتر املللي بني جشنااره پان دمهني،كردستان

 متيان  نگيار   بيه  نايسيندگان  ترغيب و تشايق براي غين اي پشتاانه بعناان كاردي انزب و ادبيات به تاجه 

 نگياهي  و اسالمي ملي، مرياث بر تاكيد با كاردنشني مناطق فرهنگي هاي رز ا و اصالتها اساس بر یمنايش

 مناطق اي  در سنيت هاي آيني و رسام /عامه فرهنگ نابه

 ي عرصيه  هنرمندان بني در ناگرايانه و خالق هاي انديشه تبادل براي فرهنگي فضايي و مناسب بسرتي اجياد 

 .مردم ي عامه و منايش

 منايش فاخر هنر طريق از مذهيب و ملي رسام و ها آيني /سهمحا خالقانه بازآفريين 

 استعدادها اي  از مستمر محايت و منايش گاناگان هاي عرصه در جاان استعدادهاي وكشف وي ه تاجه 

  زبيان  بيه  مياسيال  ايران كاردنشني مناطق در منايشي تاليدات آوردن در عمامي اجراي به براي محايت و تال 

 ... كاردي

 .منايد برگ ار س   شهر در جاري سال ماه آبان سام دهه در رقابيت غري صارت به را                                              

 :جشنااره در حضار م ررات

 باشد مي كاردي زبان به منايشنامه كامل منت ارائه جشنااره در حضار  اصلي شرط. 

 و فرهنيگ  وزارت منايشيي  هنرهاي كل اداره ساي از صادره م ررات و ضاابط و شرايط داراي منايشي هرگروه 

 .باشند جشنااره در حضار داوطلب ندتاا مي كشار سراسر از اسالمي، ادارش

 شركت داوطلب گروه تاسط ديگري ي جشنااره در هرعناان به كه آثاري پذير  از جدي طار به جشنااره 

 هواي  جشونواره  در حضوور  اثبات صورت در جشنواره، برگزاري انزم در حتي و اثر پذيرش صورت در)است معذور باشد مناده

 (شد نخواهد پرداخت گروه به اي هزينه كمك هيچ و حذف اي مرحله هر در نمايش ديگر،

 و كياردي  متيان  از محاييت  متظيار  بيه   و کياردی  هنير  و فرهنيگ  شناسی، زیبا ی تاسعه راستای در جشنااره 

 .است معذور خارجي شده ترمجه متان پذير  از  خادی مستعد نايسندگان ترغيب و تشايق



 

 باشند جشنااره در حضار داوطلب تاانند مي منايش فيلم ارسال با كشار از خارج  هاي گروه. 

 مشارجشنااره گاه : 

 گردد مي برگ ار 79 ماه آبان 03 ايل 62 روزهاي در جشنااره. 

 منايند ارسال دبريخانه به 79 ماه مرداد 51 تاريخ تا را نظر مارد منت از نسحه 6 جشنااره در حضار داوطلبان. 

 بيه  مياه  آبيان  1 تيا   تصيایر  و صيدا  مطليا   کیفیيت  بيا  منيايش  كامل اجراي از نسخه 0 حضار و خااستدر فرم 

 .گردد ارسال جشنااره دبريخانه

 مرحله به مس يماً باشند فراخاان اي  در مندرج شرايط داراي كه جشنااره دبريخانه به رسيده متان ي كليه 

 .يافت خااهند راه جشنااره بازبيين

 79 ماه آبان 51 بازبني هيئت تاسط جشنااره در شده ذيرفتهپ آثار اعالم . 

 : وي ه ماارد

 ويي ه  تاجه و فرهنگي فضايي اجياد براي تال   و جشنااره اجرايي ساختار در دگرگاني و حتال منظار به 

 .گردد مي برگ ار غريرقابيت صارت به جشنااره ، هنري فاخر هاي انديشه به

 ايي   پيرور   و شيكافايي  بيراي  محاييت  و منيايش  هنر هاي م اله مهه در جاان درخشان استعدادهاي كشف 

 .استعدادها

 مناد خااهد پرداخت ورودي ريال ميليان 13 حداكثر و 03 حداقل يافته راه هاي گروه به جشنااره دبريخانه. 

 رييال  انميليي  13 سي ف  تيا  ديگير  هياي  شهرسيتان  در اجرا براي كارشناسان انتخا  به  برتر كار 0 از جشنااره 

 .مناد خااهد محايت

 6 گردند مي معريف فجر تئاتر املللي بني جشنااره داميي دبريخانه به كارشناسان انتخا  به برگ يده كار. 
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